
Już niedługo, bo za niecały miesiąc – 23 i 24 maja, w Niepruszewie koło Poznania w trakcie 
Dni Otwartych Drzwi fi rmy Lehmann Agrotechnika ponownie zagoszczą potwory o mocy kilku 
tysięcy KM w zawodach tractorpullingu. Czy jest to zabawa tylko dla milionerów mogących 
wydać od razu dużą sumę pieniędzy na kilka silników i zbudowanie ciągnika od podstaw? 
Wręcz przeciwnie. W zawodach w kategorii Farm oraz zdecydowanej większości konkurencji 
tractorpulingu rozgrywanych w Europie Zachodniej startują ciągniki wzięte nieomal prosto 
z pola. Jak można pofantazjować na temat taniego używanego ciągnika, przeczytacie w tym 
wydaniu RPT.

Po co w ogóle rolnicy biorą udział w takich zawodach, przecież to nie olimpiada. A choćby 
po to, aby samodzielnie przekonać się, gdzie jest granica mocy ciągnika i kiedy jego moc 
zamienia się już tylko w bezużyteczny poślizg na kołach. Ponadto dowiedzą się, jak reaguje 
ciągnik na rosnące do maksimum przeciążenie, jak sobie w takiej sytuacji radzić z ciągnikiem 
i na ile dociążenie traktora pomaga w przeniesieniu mocy na koła. Powodów można znaleźć tysiąc, między innymi także 
i ten – dla własnej przyjemności sprawdzenia ciągnika.

Niemniej jednak, aby takie zawody w ogóle się odbyły, potrzeba rolników chcących sprawdzić, który ciągnik jest silniejszy 
– tak zaczynała się większość zawodów na Zachodzie nawet w latach 50. ubiegłego stulecia. Drugą możliwością jest wola 
i nie ukrywajmy – możliwości techniczne organizacji takich zawodów przez pasjonatów, do których należy Sebastian 
Lehmann. Jednak aby móc co roku przy okazji jakiegoś święta lokalnie poprzeciągać się traktorami, czasem wystarczy 
wspólna chęć kilku rolników.

Tomasz Towpik, towpik@rpt.pl
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